
 

Informação 

 

A Biblioteca Escolar em parceria com a Rede de Bibliotecas de Águeda, vai dar 

continuidade ao Concurso Intermunicipal de Leitura. 

Este concurso é promovido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, dirigido a todos os estabelecimentos de ensino das 

redes pública e privada dos onze Municípios que compõem a Região de Aveiro, desde 

o 1º CEB ao Ensino Secundário.  

Pretende-se proporcionar à comunidade educativa uma oportunidade 

renovada de estimular, nos alunos, o gosto pelo livro e pela leitura. O Concurso 

decorrerá em 3 fases distintas: 

1ª Fase – Eliminatória a realizar nas escolas - ao longo do 1º período escolar; 

onde serão selecionados 3 vencedores em cada uma das categorias (4º ano, 2ºCEB, 3º 

CEB e Ensino Secundário) que estarão presentes na fase seguinte; 

2ª Fase – Finais Concelhias – a realizar na Biblioteca Municipal – destinada aos 

alunos apurados na 1ª Fase, onde será selecionado 1 vencedor em cada uma das 

categorias (4º ano, 2ºCEB, 3º CEB e Ensino Secundário) e 1 suplente, que estarão 

presentes na Final InterConcelhia; 

3ª Fase – Final Interconcelhia - trata-se de uma prova pública, na qual 

participarão os concorrentes (1 por categoria) apurados nas Finas Concelhias de cada 

Município. 

Em cada uma das fases haverá prémios destinados aos vencedores. 

Se estiveres interessado em concorrer, deverás proceder à tua inscrição junto 

do teu professor de português. 

As obras selecionadas para a 1ª fase são as seguintes: 

 1º Ciclo: O gato e o escuro, de Mia Couto (número de exemplares no 

catálogo colectivo – 28) 

 2º Ciclo: Chocolate à chuva, de Alice Vieira (número de exemplares no 

catálogo colectivo – 54) 

 3º Ciclo: O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago (número de 

exemplares no catálogo colectivo – 6) 

Podes obter mais informações na BE. 

A equipa da Biblioteca Escolar 

Departamentos do 1º Ciclo e de Línguas 


